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 دور التربية المدنية في تنمية بعض القيم االجتماعية والوعي  
  لدى فئات عمرية مختلفة

  "تجربة جامعة الفيوم  " 
 

النور  أبومحمد عبد التواب . د.أ
لنفسیة ووكیل كلیة الصحة ا أستاذ

   التربیة لشئون التعلیم والطالب

آمال جمعة عبد الفتاح . د
مدرس المناهج وطرق 
تدریس الفلسفة وعلم 

  االجتماع

  أحمد سید عبد الفتاح/ د
مدرس الصحة النفسیة 

  بكلیة التربیة

  
  المؤتمر العلمي الحادي عشر لكلیة التربیة جامعة الفیوم بحث منشور في

م٢٠١٢ مایو ٣٠,٢٩في الفترة من " في المؤسسات التعلیمیةأزمة القیم "  
 :ملخص

تتناول الدراسة الحالیة عرضًا لتجربـة جامعـة الفیـوم فـي تنفیـذ مشـروع التربیـة المدنیـة 

وجامعــة میرالنــد بالوالیــات  وتنمیــة القیــادات، وهــو مشــروع شــراكة بــین جامعــة الفیــوم

فـي الفتـرة مـن سـبتمبر  الماضـيل العام المتحدة األمریكیة، وقد بدأ هذا المشروع خال

م، ونظـــرًا للنتیجـــة اإلیجابیـــة التـــي أســـفر عنهـــا تقیـــیم ٢٠١١م إلـــى أغســـطس ٢٠١٠

م إلـــى ٢٠١١مـــن ســـبتمبر  یمتـــدالمشـــروع لمـــدة عـــام ثـــاني  تجدیـــدالمشـــروع فقـــد تـــم 

یهــدف هـذا المشــروع إلــى المسـاعدة فــي تحقیـق رســالة الجامعــة و م، ٢٠١٢أغسـطس 

، ورفـع مســتوى الـوعي السیاسـي لــدیهم،  والمـدارس فـي إعـداد الطــالب وتنمیـتهم مهنیـًا



  
  

                                                      
 

٣٧

التســــامح، وتنمیـــــة قــــدراتهم علـــــي تحمــــل المســـــئولیة كمــــواطنین وقـــــادة  قـــــیموترســــیخ 

اجتماعیین في المستقبل، باإلضافة إلى غرس قیم العمل التطوعي لدیهم، وذلـك مـن 

جـــتمعهم خـــالل تطبیـــق مـــا یتعلمـــه طـــالب الجامعـــة والمـــدارس فـــي حـــل مشـــكالت م

وقــد اســتعرض البــاحثون فــي هــذه الدراســة مفهــوم التربیــة المدنیــة وأهــدافها  .المحلــي

ــــة وأهمیتهــــا وكیفیــــة تطبیقهــــا لتنمیــــة بعــــض القــــیم االجتماعیــــة وخاصــــة قــــیم  المواطن

، وكــــذلك كیفیــــة والمســــئولیة االجتماعیــــة والتســــامح وتقبــــل اآلخــــر والعمــــل التطــــوعي

. الصــــحي واالجتمــــاعي والسیاســــي والبیئــــيتطبیقهــــا لتنمیــــة الــــوعي وخاصــــة الــــوعي 

ولتنفیذ هذه التطبیقات تم تنفیذ العدیـد مـن الـدورات التدریبیـة خـالل الفتـرة الزمنیـة مـن 

فـــردًا مـــن الســـادة ) ١٦٧(م؛ تـــم خاللهـــا تـــدریب ٢٠١٢م إلـــى فبرایـــر ٢٠١٠أكتـــوبر 

یـوم، أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم بجامعـة الفیـوم والمعلمـین بمـدارس محافظـة الف

ـــذین قـــاموا بتنفیـــذ العدیـــد مـــن األنشـــطة مـــع طالبهـــم وتحـــت إشـــراف فریـــق عمـــل  وال

وقـد . المشروع كتطبیقات عملیة قاموا باقتراحها بعد حضورهم لهـذه الـدورات التدریبیـة

انتهت الدراسة بمجموعـة مـن التوصـیات لضـمان اسـتمراریة المشـروع واالسـتفادة منـه 

 .في المستقبل

  


